
CONSILIUL LOCAL BUCU PRO
EJUDETUL IALOMITA INITIATOR:PRIM,

AVIZAT:SECRETAR cena A!
HOTĂRÂRE

privind Contractul dedelegare prin încredințare directă, a gestiunii pi ine a serviciului public
de colectare și transport a deșeurilor municipal solide

Consiliul Localal Comunei Bucu,judetul Ialomita,
Având în vedere:

- Referatul de aprobarenr. A 2022 alPrimarului Comunei Bucu;
- Raportul Secretarului generalal localitatii Bucu, inregistrat sub nr. /. 2022;
- Avizul comun nr. /. 2022 alComisiilorde specialitateale Consiliului local Bucu;

În conformitate cu:- prevederile prevederile art. 89-92, art. 129 alin.(9) lit.a), art. 139 alin.(3) lit. f) din Ordonanţade Urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare din Ordonanța de

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Agenţiei Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. nr.

109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activitățile specifice serviciuluide salubrizarea localităţilor;

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008privind aprobarea actului constitutiv-cadru și d statutului-
cadruale asociaţiilorde dezvoltare intercomunitară cuobiectdeactivitate serviciile de utilități publice;

- prevederile Legii nr. 51/2006privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizarea localităţilor, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;
- contractulde delegare a serviciului desalubrizare nr. 14/10.03.2022 încheiatde ADI ECOO 2009cu SC

ADI ECOO 2009 SRL;
- prevederile art. 17 lit. d) din StatutulAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOO 2009;
- prevederile O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, modificata si completata;
În temeiulart. 139 din Ordonanţade Urgenţă a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă Contractul de delegare prin încredințare directă, a gestiunii prin
concesiune a serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale! solide în

județul Ialomița conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentahotărâre.

Art. 2- Prin grija Secretarului General al comunei Bucu, prezenta hotărâre se comuni.

spre ştiinţă, Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009”, sei
ADI ECOO 2009 SRLși Instituţiei Prefectului- Judeţul Ialomița.

Preşedintede şedinţă, Contrasemnează,
Elena ILIE Secretar general UA)Bucu

Alexandru RĂCEANV

Adoptata la Bucu
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